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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid 2013-03-18 kl 15.00-15.50 

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan 

Claes Svahnström, Arbetsförmedlingen  

Mia Frisk (KD), Landstinget i Jönköpings län 

Hans Jarstig (KD), Habo Kommun 

Jan-Olof Larsson (M), Mullsjö kommun 

Ola Nilsson (KD), Jönköpings kommun 

Sören Ståhlgren (S), Vaggeryds kommun  

 

 

  

§§1-3 

Övriga närvarande Marita Thalin, ersättare Försäkringskassan 

Christer Rube (S), ersättare Mullsjö kommun 

Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman  

Yvonne Londos, Landstinget i Jönköpings län 

Camilla Nohammar, Försäkringskassan 

Sverker Östberg, Jönköpings kommun 

Thomas Teike, Jönköpings kommun 

 

 

 

 

§§ 1-4 

§§ 1-4 

§§ 1-4 

§§ 1-4 

Utses att justera Ola Nilsson Paragrafer         

Justeringens plats och tid Förbundskansliet, Tändsticksgränd 23, Jönköping, 2013-03-22 kl 13.00 

Underskrifter Sekreterare   

  Peter Hedfors       

 Ordförande   
  Klas Rydell       

 Justerande   
 Ola Nilsson       

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Datum för sammanträdet 2013-03-18 
 

 

Datum för anslags uppsättande 2012-03-25 Datum för anslags nedtagande 2013-04-17 

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23 

Underskrift   
 Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman  



SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA 
VÄTTERBYGDEN, Förbundsstyrelsen 

Protokoll från sammanträde 
2013-03-18 

2 (3) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

§ 1. Öppnande   

Ordförande Klas Rydell hälsade alla välkomna, särskilt beredningsgruppens ledamöter som 

deltog i de första punkterna i mötet. 

 

§ 2. Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutade fastställa dagordningen.  

 

§ 3. Reflektioner kring vad som sagts idag 

Intrycken från dagens vårkonferens med övriga förbund i länet diskuterades. 

Några synpunkter som framkom, att tänka på inför framtiden: 

- Vilka inslag under dagen som upplevts mest intressanta varierade från person till person 

- Förmiddagens pass innehöll väl mycket information av föreläsningstyp  

- Nästa vårkonferens bör anordnas på någon ort där man samtidigt kan göra studiebesök i 

en verksamhet som får stöd 

- Om förbundet ska kunna räkna med större bidrag från huvudmännen framöver så 

behöver mer information spridas om effekterna av våra insatser.  

 

Styrelsen beslutade ge tjänsteman i uppdrag att erbjuda besök med mer information, när 

Årsberättelsen sänds ut till huvudmännen. 

 

§ 4. Försörjningsmåttet 

Tjänsteman gick igenom en bildserie om försörjningsmåttet i Jönköpings län och förbundets 

kommuner. Vad måttet säger och inte säger diskuterades. Det ser ut som att sjukpenning och 

a-kassa ökar per invånare 20-64 år medan sjuk- och aktivitetsersättning och försörjningsstöd 

minskar per invånare. Bildserien läggs ut på förbundets hemsida under rubriken Dokument. 

 

Styrelsen beslutade att återkomma till försörjningsmåttet på arbetsdagen med 

beredningsgruppen i september 2013. 

 

§ 5. Val av justerare 

Ola Nilsson valdes att justera protokollet tillsammans med ordföranden. Tid för justering 

fastställdes. 

 

§ 6. Aktuell information  

a) Information från ansvarig tjänsteman 

Tjänsteman informerade om aktuella frågor som han arbetar med. 

 

b) Ägarmötet 1 mars 2013 

Klas Rydell rapporterade om ägarmötet i Vrigstad. Minnesanteckningar från mötet sänds ut 

och läggs ut på hemsidans gemensamma startsida senare denna vecka. 

 

c) Arenasamverkan 

Tjänsteman rapporterade om den uppföljning som gjorts av Arenasamverkan. Nu finns ett 

förslag till ny överenskommelse ute på remiss. Undertecknandet ska ske innan den planerade 

Arenadagen 130417. 

 

Styrelsen beslutade lägga rapporterna till handlingarna. 
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§ 7. Meddelanden 

Följande meddelanden mm anmäldes till styrelsen: 

 

a) Minnesanteckningar från AU 130311 

b) Minnesanteckningar beredningsgruppen 130306 

c) Minnesanteckningar styrgrupp ”200 i praktiken” 130304 

d) Kvalitetskontroll av KrAmi Jönköping 

e) Uppdragsavtal 2013 för KrAmi (dnr 2010:10 / 18) 

f) Ohälsotalet t o m februari 2013 

 

Styrelsen beslutade lägga meddelandena till handlingarna. 

  

§ 8. Årsberättelse med bokslut 2012 

När revideringen skedde av Årsberättelse med bokslut för 2012 visade det sig behövas några 

smärre korrigeringar. 

 

Styrelsen beslutade fastställa Årsberättelse med bokslut 2012, enligt version daterad 130318. 

 

§ 9 Övriga frågor 

Mia Frisk informerade om att ett Integrationsråd bildats i länet under ledning av 

landshövding Minoo Akhtarzand. Mia kontrollerar i samråd med tjänsteman om det finns 

anledning och möjlighet att förbundet får plats i rådet. 

 

§ 10. Avslutning 

Ordföranden tackade alla och förklarade mötet avslutat kl.15.50.  


